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Kære Medlemmer.

Vi arbejder ihærdigt på at kunne invitere jer til aktiviteter her i 

selskabet. Hvordan det præcist afholdes vides endnu ikke men, 

som sagt vi gør hvad vi kan og ser frem til at vi kan mødes igen. 

Vi har i hvert fald ideer til temadag, men har du som medlem 

særlige ønsker til temadag eller seminar, så skriv endelig til os. 

Indflydelse, faglig sparring 

og samarbejde

Vi savner særligt jer fra Jylland af i bestyrelsen. Har du mod og lyst til 
bestyrelsesarbejde eller stå til rådighed for os i bestyrelsen, som 
ressourceperson hører vi meget gerne fra dig!

• Selskabets ressourcepersoner
• Lisbeth Jensen – Bostøtte i Silkeborg Kommune.

E-mail: Lisbeth.Jensen@silkeborg.dk
Marie Bagger – Ergoterapeut i Opgangsfællesskab i Brøndby Kommune. 
E-mail: mabag@brondby.dk
Marie Ladefoged – Ergoterapeut. Opgangsfællesskabet Thorvaldsensvej 14. Brønderslev 
kommune. 
E-mail: Marie.Ladefoged@99454545.dk
Lars Kirkeby – Ergoterapeut og klinisk vejleder. Center for Bostøtte Viby.
E-mail: larnie@aarhus.dk
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Ergopsyk.dk
Af Cæcilie Neumann faglig projektleder og bestyrelsesmedlem i EFS Psykiatri og
Psykosocial Rehabilitering

Hjemmesiden er stedet hvor du finder faglige input til arbejdet som ergoterapeut i 
psykiatrien. 

Under fanen ”Anbefalinger og kompetenceprofil” ligger en beskrivelse af vores 
arbejdsområde. Det er en grundig gennemgang af ergoterapeutisk praksis, som den ser 
ud aktuelt i psykiatrien. Her er også samlet en liste og en beskrivelse af de 
psykiatrirelevante ergoterapifaglige undersøgelses- og interventionsmetoder.
På hjemmesiden er der link til korte videoer, som viser forskellige typer stillinger som 
ergoterapeuter har i psykiatrien, disse er henvendt til vores kollegaer og 
samarbejdspartnere, samt til studerende, som herigennem kan få en kort introduktion til 
vores rolle i forskellige typer stillinger.
Der er Podcast’s om kreative aktiviter, sanseintegration, meningsfulde aktiviteter, 
recovery samt ergoterapi i beskæftigelsesindsatser, som du kan lytte til. 



10-års planen for 
psykiatrien

• Efter den oprindelige tidsplan skulle Sundhedsstyrelsen og 
Socialstyrelsen have afleveret et fagligt oplæg til 10-årsplanen for 
psykiatrien i starten af 2021. Men bl.a. på grund af corona er arbejdet 
udsat. Nu forventes det faglige oplæg at være færdigt umiddelbart efter 
sommerferien. 

• Der har været en del kritik af processen undervejs, og selvom det er 
positivt, at der er lagt en ny plan, så er der fortsat en bekymring for såvel 
proces som det endelige indhold i rapporten (Se Psykiatrialliancens 
henvendelse til politikerne her: SUU, Alm.del - 2020-21 - Bilag 296: 
Henvendelse af 3/3-21 fra PsykiatriAlliancen om den 10-årig psykiatriplan 
/ Folketinget (ft.dk)). 

• Ergoterapeutforeningen og EFS Psykiatri og Psykosocialrehabilitering har 
samarbejdet tæt om at få sat et ergoterapeutisk aftryk både fagligt og 
politisk ift. 10-års planen for psykiatrien

• Det er endnu usikkert, hvornår de politiske forhandlinger omkring 10-
årsplanen for psykiatrien går i gang.

• Nye anbefalinger til nedbringelse af tvang for mennesker med 
psykiske lidelser

• Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye anbefalinger til nedbringelse af 
tvang for mennesker med psykiske lidelser (Læs dem her: 
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Anbefalinger-til-nedbringelse-af-
tvang-for-mennesker-med-psykiske-lidelser ). Anbefalingerne dækker 
både forebyggelse af tvang før indlæggelse og under indlæggelse samt 
generelle anbefalinger. Ergoterapeutforeningen og repræsemtant fra EFS 
Psykiatri og psykosocial rehabilitering har deltaget i arbejdet.

Nyt fra Ergoterapeutforeningen
Kontakt konsulent Maj Fjordside, mf@etf.dk

Find os på Facebook
Vi har en facebookgruppe og vi opfordrer jer til at blive medlem af den og 

benytte den til at dele viden, sparring, opsnuse interessegrupper, dele 

interessante begivenheder eller andet stort som småt med relevans for 

ergoterapeuter i det psykiatriske.

https://www.facebook.com/groups/438153102904073/
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